O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) do Instituto de Estudos Sociais e
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) abre a presente
CHAMADA PÚBLICA DE CANDIDATURAS
a 1 (uma) bolsa de pós-doutorado fornecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de
Nível Superior (CAPES), através de seu Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD). O pósdoutorado, de carácter institucional, visa a reforçar os quadros do Programas de Pós-Graduação em
Ciência Política do IESP/UERJ, por meio do engajamento de jovens doutores em atividades de
ensino, pesquisa, extensão e, eventualmente, de orientação. Espera-se que o(a) bolsista
selecionado(a) participe ativamente das atividades e da vida institucional do PPGCP.
Requisitos
- Possuir título de doutor obtido no Brasil ou no exterior, quando da implementação da bolsa. Não
serão aceitas candidaturas de doutores diplomados pelos programas de pós-graduação em Ciência
Política ou Sociologia do IESP/UERJ;
- Não possuir vínculo empregatício ou comprovar o afastamento integral das atividades;
- Ter dedicação exclusiva às atividades acadêmicas no PPGCP.
Perfil
O PPGCP busca selecionar candidatos com:
Formação sólida em métodos quantitativos e qualitativos aplicados à análise política e
Pesquisa e produção acadêmica nas áreas de políticas púbicas ou opinião pública, mídia e
política.
Inscrições
As inscrições estão abertas até o dia 06 de junho de 2017. Os interessados deverão encaminhar um
e-mail intitulado “Seleção PNPD” ao endereço eletrônico louise@iesp.uerj.br, com um dossiê
contendo os seguintes documentos:
1. Currículo devidamente atualizado (CV Lattes no caso de candidatos brasileiros; candidatos
estrangeiros devem fornecer o CV no formato proposto no Anexo III da Portaria CAPES n o
86/20131);
2. Projeto de Pesquisa no âmbito de uma das linhas de pesquisa do PPGCP;
3. Proposta de disciplina a ser ministrada no PPGCP (ementa e plano de curso).
- O projeto e o plano de curso deverão ser compatíveis com as áreas definidas no item Perfil, acima.
- A documentação poderá ser entregue em português, inglês, espanhol ou francês, mas o(a)
1

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf

2

candidato(a) deverá ter proficiência em português.
Bolsa
O(a) candidato(a) selecionado(a) receberá uma bolsa PNPD/CAPES, para um período de 12 meses,
renovável dependendo da avaliação de uma comissão do PPGCP, a partir de um relatório de
atividade anual a ser entregue pelo(a) pesquisador(a) antes do vencimento do primeiro ano de bolsa.
Processo de seleção
O processo de seleção se dará em duas fases. A primeira fase consiste em análise do dossiê entregue
pelos(as) candidatos(as). Os aprovados serão convocados para uma entrevista oral, instrumento da
segunda etapa da avaliação. Candidatos residentes fora do Rio de Janeiro poderão requisitar que a
entrevista seja feita via Skype.
A seleção será feita por uma comissão do PPGCP-IESP-UERJ, constituída pelos professores
Argelina Cheibub Figueiredo (presidente), Fernando Guarnieri e Letícia Pinheiro.
Em função do perfil do(a) bolsista e de seu projeto de pesquisa, a comissão de seleção indicará um
docente do PPGCP como supervisor responsável durante o período de duração da bolsa.
No mais, se aplicam todas as normas da Portaria CAPES no 86/2013, que institui e regulamenta o
Programa Nacional de Pós-Doutorado.
Casos omissos na presente chamada, serão julgados pela comissão de seleção.
Calendário
- Inscrições: 30/5/2017 a 6/6/2017
- Divulgação do resultado da primeira fase: 9/6/2017
- Entrevistas: 12/6/2017
- Resultado final: 14/6/2017

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2017.
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